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VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY 

13. a 14. ledna 2023 

Informace ke zvláštním způsobům hlasování ve volbě prezidenta republiky 2023 

pro voliče v izolaci / karanténě z důvodu onemocnění covid-19 
 

Volič, který je z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19 omezen na 

osobní svobodě, tedy je v izolaci, nebo karanténě (dále jen „oprávněný volič“), bude moci ve 

volbě prezidenta republiky odhlasovat jedním ze tří níže uvedených zvláštních způsobů 

hlasování. Tato možnost vychází ze zákona č. 411/2022 Sb., o zvláštních způsobech hlasování 

ve volbě prezidenta republiky v roce 2023. 

 

Při hlasování je nutno mít občanský průkaz (případně cestovní pas), voličský průkaz (pokud 

byl vydán) a doklad o nařízené izolaci nebo karanténě. Tímto dokladem může být např. 

rozhodnutí krajské hygienické stanice, potvrzení vydané lékařem, listinné nebo elektronické 

potvrzení o pozitivním výsledku testu na covid-19, nebo čestné prohlášení podepsané před 

komisí pro hlasování. 

 

Hlasování ze silničního motorového vozidla u volebního stanoviště: 

Voliči v izolaci (karanténě) z důvodu nemoci covid-19 budou moci hlasovat na volebním 

stanovišti z motorového vozidla ve středu 11. 1. 2023 v době od 8:00 do 17:00 hod. Na území 

Olomouckého kraje bude zřízeno 5 volebních stanovišť: 

 

1. pro voliče s trvalým pobytem na území okresu Jeseník (nebo voliče hlasující na voličský 

průkaz) na adrese: 

Jeseník, U Bělidla 1/1258 (stanice Hasičského záchranného sboru Olomouckého  

kraje - Jeseník) 

2. pro voliče s trvalým pobytem na území okresu Olomouc (nebo voliče hlasující na voličský 

průkaz) na adrese: 

Olomouc, Lipenská 753/120 (Správa silnic Olomouckého kraje) 

3. pro voliče s trvalým pobytem na území okresu Prostějov (nebo voliče hlasující na  

voličský průkaz) na adrese: 

Prostějov, Za Velodromem 7 (Národní sportovní centrum) 

4. pro voliče s trvalým pobytem na území okresu Přerov (nebo voliče hlasující na voličský 

průkaz) na adrese: 



Přerov, Přerov VI – Újezdec, K Moštěnici 375/9a (stanice Hasičského záchranného sboru 

Olomouckého kraje - Přerov) 

5. pro voliče s trvalým pobytem na území okresu Šumperk (nebo voliče hlasující na voličský 

průkaz) na adrese: 

Šumperk, Nemocniční 7 (stanice Hasičského záchranného sboru Olomouckého  

kraje - Šumperk) 

 

V případě konání druhého kola volby prezidenta budou moci uvedení voliči hlasovat na 

volebním stanovišti dne 25. 1. 2023 v době od 8:00 do 17:00 hod. 

 

Pokud volič v izolaci (karanténě) z důvodu nemoci covid-19 nemůže hlasovat na volebním 

stanovišti, může požádat Krajský úřad Olomouckého kraje o hlasování do zvláštní přenosné 

volební schránky na telefonních číslech: 725 816 254, 602 802 442. Telefonní čísla budou 

zprovozněna ve středu 4. 1. 2023. Voliči mohou požádat o hlasování do zvláštní přenosné 

volební schránky pouze telefonicky. Učinit tak mohou: 

04.01.2023 08:00 - 17:00 hod. 

05.01.2023 08:00 - 14:00 hod. 

06.01.2023 08:00 - 14:00 hod. 

09.01.2023 08:00 - 17:00 hod. 

10.01.2023 08:00 - 15:00 hod. 

11.01.2023 08:00 - 17:00 hod. 

ve čtvrtek 12. 1. 2023 v době od 8:00 hod. do 20:00 hod. 

 

V případě konání druhého kola volby prezidenta budou moci uvedení voliči telefonicky žádat 

o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky: 

18.01.2023 08:00 - 17:00 hod. 

19.01.2023 08:00 - 14:00 hod. 

20.01.2023 08:00 - 14:00 hod. 

23.01.2023 08:00 - 17:00 hod. 

24.01.2023 08:00 - 15:00 hod. 

25.01.2023 08:00 - 17:00 hod. 

ve čtvrtek 26. 1. 2023 v době od 8:00 hod. do 20:00 hod. 

 

Ve Výklekách dne 26. 12. 2022  

Ing. Kateřina Jandová, starostka  

 

 

 

 


